
                                             Bozorgmehr Donya Tour & Travel Agency                                     بزرگمهردنیا آژانس   

   
 

 
 

تای ایرویز با پرواز ( تـوکپ + پاتایا )روز 9شب و  8 - تایلند تور  
 
 

شب پوکت 4 + پاتایا شب 4 مدت تور :       
 

 بدون تخت کودک با تخت کودک یک تخته دو تخته هر نفر هتــل

 000/330/2 000/430/2 000/548/3 000/888/2                             *3-3پی جی پاتونگ+  د زینگ

 N/A 000/380/2 000/390/3 000/050/3 *3-3                   بارمه ای هایپ+  کریستال پاالس

 N/A 000/388/2 000/448/3 000/038/3 *3-3                      ات هم بوتیک    + مانیتا بوتیک 

 N/A 000/450/2 000/888/3 000/090/3 *4-4                         اشلی پالزا+ سنتارا نوا پاتایا 

 000/460/2 000/000/2 000/040/3 000/590/3                               *4-4+ آنداکیا پاتایا سی ویو

 000/408/2 000/058/2 000/000/3 000/250/3 *4-4   آنداکیا / رویال پارادایس +گاردن سی ویو 

 000/408/2 000/038/2 000/820/3 000/238/3 *4-4         ای وان رویال کروز + رویال پارادایس  

 N/A 000/498/2 000/930/3 000/288/3 *4-4                             سنتارا پاتایا  + سنترا اشلی  

 000/850/2 000/850/2 000/988/3 000/358/3 *4-4                             سنتارا بولو مارین+  ویستا

 000/838/2 000/880/2 000/580/4 000/398/3 *4-4                            دوانگجیت       +  النگ بیچ

 000/848/2 000/898/2 000/508/4 000/450/3 *4-4                                    دوانگجیت   + دِ بی ویو 

 000/888/2 000/928/2 000/288/4 000/488/3 *4-4                             نووتل پوکت   +النگ بیچ 

 000/638/2 000/088/3 000/890/4 000/638/3 *5-5                                    فیشرمن هاربور+  زاین

 000/660/2 000/548/3 000/048/4 000/008/3 *5-5                                                  میلینیوم+  زاین

 000/020/2 000/208/3 000/048/8 000/888/3 *5-5                                      میلینیوم+  رویال کلیف

 000/000/2 000/398/3 000/320/8 000/990/3 *5-5                             آماری پوکت+  رویال کلیف

 000/848/2 000/868/3 000/000/8 000/580/4 *5-5           سنتارا گراند بیچ+  سنتارا گراند میراچ

 

 

 اقامت با صبحانه - پروازداخلی پوکت -ویزا -تای ایرویزپرواز  :خدمات تور 

 هر اتاق یک عدد سیم کارت -راهنمای فارسی زبان  -ترانسفر فرودگاهی 

 بیمه مسافرتی -اتایا کوپن تخفیف رستوران ایرانی در پ 3 - پاتایا یک گشت نیم روز
 

 

 توضیحات :

 تومان) بدون کمیسیون ( می باشد .                              000/040سال  2( نرخ تور کودک زیر 1

 ( هر مسافر به تعداد شبهای اقامت دارای صبحانه می باشد و به نفر سوم 2

  سفـری به نرخ دو تختـه تعلق می گیرد . اضافه تخت     

 :  ویزانیاز ک مورد مدار (3

) جدید رنگی با پشت  3*4ماه اعتبار از زمان سفر ، یک قطعه عکس  0اصل گذرنامه با حداقل 

 ، کپی شناسنامه و کارت ملی ، آدرس / تلفن / شغل و ایمیل مسافر   زمینه سفید (

 ماه آخر حساب بانکی ، واچر هتل 3پرینت گردش 

  ی باشد .م(هکننددرخواست ) آژانس ( کنترل گذرنامه ازجهت اعتبار بعهده4

 8( پرواز داخلی پوکـت چارترو غیر قابل اسـترداد می باشد و نرخ بلیط داخلی پوکت بر اسـاس

      پاییـن ترین نرخ پرواز محاسـبه و در صورت رزرو کالس پروازی باالتر مابه التفـاوت دریافت          

    می گردد . 

 
 

 

 

 
 

 

 العات بیشتر با مسئولین فروش خانم هالطفـا جهت کسب اط 

 تماس حاصل فرمائید . متیـن،  صـدر ، بوداقی مونـا

WWW.BOZORGMEHRDONYA.COM 

 88959480فکس :                               88 92 92 02تلفن : 

 
   

bozorgmehrdonya.com 

PACKAGE NO : 95/647 

 انـآب 09الی  رـمه 05 اعتبار از  

 

 

 

http://www.bozorgmehrdonya.com/

